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Tło wyjazdu 
W połowie kwietnia 2008 roku odbył się wyjazd studyjny w okolice granicy polsko-ukraińskiej, który 
został przygotowany przez Fundację PAUCI. Celem podróży była wymiana różnych doświadczeń w 
zakresie współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej i polsko-niemieckiej. 

Trasa przejazdu rozpoczynała się w Przemyślu, przebiegała przez ukraińskie miasta przygraniczne 
Drohobycz i Żółkiew i kończyła się ponownie po polskiej stronie w Zamościu. Ze względu na 
ograniczony czas byliśmy zmuszeni zrezygnować z wizyty we Lwowie -ukraińskiej metropolii, co 
jednak nie było decydujące dla sukcesu, jakim ta podróż niewątpliwie była. Udało nam się bowiem 
odwiedzić miejscowości w regionie przygranicznym, do których byśmy prawdopodobnie nie dotarli 
jako „normalni turyści”. 

Przekraczanie granicy polsko-niemieckiej 
stało się zupełnie bezproblemowe od 
czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz rozszerzenia strefy 
Schengen. Tym samym zaostrzono 
jednak kontrole na granicy polsko-
ukraińskiej. Dla obywateli Unii 
Europejskiej wjazd na teren Ukrainy nie 
jest związany z obowiązkiem wizowym. 
Dla obywateli Ukrainy przekroczenie 
granicy wiąże się z nabyciem wizy w 
cenie 35 Euro. Pomijając utrudnienia 
biurokratyczne (załatwianie dokumentów, 
długie kolejki pod konsulatem, 
niepewność przyznania wizy) ta cena za 
wizę stanowi dla przeciętnego obywatela 
Ukrainy, z zarobkiem 185 Euro, 
poprzeczkę nie do pokonania, choć dla 
Europejczyków jest to mała suma. 

Dodatkowym problemem jest długi czas oczekiwania na nielicznych przejściach granicznych z 
Ukrainą. Dla porównania na granicy polsko-niemieckiej o długości 454 km znajduje się 19 przejść 
granicznych (sumarycznie dla ruchu pieszego i kołowego), a na 512 km linii granicznej między Polską 
a Ukrainą znajduje się ich tylko 5.  

Zaplanowano już budowę dwóch nowych przejść 
granicznych. Data rozpoczęcia prac na pierwszym jest 
już ustalona, a o kolejnym nadal trwają rozmowy.  

Jeszcze w roku 2008 ma wejść w życie specjalna 
umowa zawarta między Polską a Ukrainą. Będzie ona 
regulowała tzw. mały ruch graniczny i ułatwiała 
przekraczanie granicy mieszkańcom pasa 
przygranicznego z obu państw. Wystawiana w ramach 
tej umowy wiza będzie kosztowała prawdopodobnie 
20 euro rocznie. Ze względu na naciski strony 
ukraińskiej teren objęty regulacją małego ruchu 
granicznego rozszerzono z 30 do 50 km w głąb 
Ukrainy. Tym samym takie miasta jak Drohobycz i 
Żółkiew znalazły się w korzystnej sytuacji, w której 
mieszkańcy tych miejscowości mogą ubiegać się o 
korzystne dla nich wizy.    

Wszystkie te fakty ograniczają i utrudniają polsko-
ukraińską współpracę transgraniczną, o czym 
mogliśmy osobiście się przekonać podczas naszego 
wyjazdu studyjnego. Podczas licznych spotkań i 
rozmów po obu stronach granicy mogliśmy z różnych 
perspektyw poznać dynamikę tego historycznie i 
kulturalnie bogatego regionu.  

 

Zdjęcie grupowe ze Strażą Graniczną w Przemyślu 

Trasa podróży  
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Galicja – zaginiony świat  
Z historycznego punktu widzenia polsko-ukraiński region graniczny jest jedną krainą – Galicją. Przez II 
Wojnę Światową i na skutek ustanowienia nowej granicy i związanej z nią akcji Wisła (przesiedlenia 
Polaków i Ukraińców, aby stworzyć homogeniczne społeczeństwa) Galicja została podzielona. Cały 
region ma bardzo bujną historię. Do II Wojny Światowej wspólnie zamieszkiwały na tych terenach 
różne narodowości i mniejszości religijne. Dziś ta przeszłość nie jest już tak żywa, choć ludzie 
pracujący w instytucjach, w których gościliśmy, są jej świadomi. Próbują oni za wszelką cenę 
podtrzymywać i ożywiać kontakty ponad granicami, aby przynajmniej zachować wspomnienie 
wspólnego kulturowego dobra regionu. Niestety świadomość wielokulturowego dziedzictwa Galicji jest 
w niewielkim stopniu rozpowszechniona.   

 

Polska – adwokat Ukrainy 
Z wypowiedzi reprezentantów regionu podczas naszych 
spotkań wynikało jednoznacznie, że przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej oraz związane z nim przywileje i 
dostęp do rynków Europy w celach zarobkowych bądź 
wakacyjnych  jest dla Polaków niewątpliwą nobilitacją. 
Mimo otwartości na Europę kontakty z Ukrainą są ciężkie 
w pielęgnacji. Trudności natury biurokratycznej i 
finansowej skutecznie blokują nawiązywanie trwałych  
kontaktów partnerskich. Oczekuje się wprawdzie poprawy 
sytuacji dzięki wprowadzeniu małego ruchu granicznego, 
jednak większość trudności pozostaje i negatywnie odbija 
się na zaufaniu między sąsiadami. Wielu Ukraińców 
wątpi, czy Polacy faktycznie są zainteresowani 
współpracą z Ukrainą, choć Polacy przecież dość 
aktywnie zabiegają o przyjęcie Ukrainy do UE. Podczas naszej podróży często pytano nas o 
negatywne nastawienie Niemiec do kwestii ukraińskiej, podkreślając jednocześnie europejskość 
Ukrainy i jej bezsprzeczny związek kulturowy z Unią Europejską.  

 

Podróże kształcą 
Pierwszy etap wyjazdu był tak samo nacechowany silnymi wrażeniami, jak reszta podróży. Gościliśmy 
w instytucjach publicznych takich jak Urząd Miasta Przemyśla, czy Straż Graniczna. Ponadto 
odwiedzaliśmy instytucje o charakterze kulturalnym. Należały do nich Południowo- Wschodni Instytut 
Naukowy, Biblioteka Miejska wraz z redakcją periodyku „Przemyski Przegląd Kulturalny”, szkoła dla 
mniejszości ukraińskiej oraz klub młodzieżowy.  

Instytucje publiczne bardzo starały się przekazać pozytywny obraz miasta, który znajduje 
potwierdzenie w faktach. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej administracja w Urzędzie 
Miejskim została poddana reformom. Położono nacisk na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, wspierając je merytorycznie i finansowo. Straż Graniczna zaskoczyła nas 
profesjonalną prezentacją po niemiecku oraz poinformowała nas o swojej pracy na granicy. 
Wyjaśniono nam wiele aspektów współpracy dobrze wyposażonej polskiej straży z trochę słabiej 
wyposażoną ukraińską strażą, które starają się wspólnie przeciwdziałać nielegalnej migracji i 
przemytowi. Niestety po prezentacji zabrakło już czasu na (krytyczne) pytania…     

W Klubie młodzieżowym mogliśmy się przekonać, że młodzież 
z południowo-wschodniego końca Polski ma dokładnie te same 
wzorce co ich rówieśnicy z Berlina czy z Wuppertalu. Podczas 
krótkiej prezentacji break dance mogliśmy się przekonać, czym 
interesują się młodzi ludzie i co już potrafią. 

Dyrektor Południowo - Wschodniego Instytutu Naukowego 
Stanisław Stępień wprowadził nas pokrótce w historię regionu 
oraz zapoznał z szacunkową sytuacją obecnie. Posługując się 
wieloma przykładami objaśnił nam, że Galicja była kiedyś 
kulturowym i religijnym tyglem. Różne kultury i religie żyły tu 
bardzo blisko siebie uzupełniając się wzajemnie. Przykładem 

jest przynależność religijna dzieci z małżeństw mieszanych, w których syn przejmował religię ojca, a 
córka religię matki. Ponieważ przynależność religijna często dookreślała przynależność narodową 

Renowacja krok po kroku – Przemyśl 

 
Urząd miasta w Przemyślu 
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(Np. Ukraińcy byli wyznania greko-katolickiego, a Polacy rzymsko-katolickiego) to często granice 
narodowe przechodziły w obrębie jednej rodziny.     

Po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej mieliśmy spotkanie z księdzem z lokalnej parafii greko-
katolickiej, który żyje tuż przy granicy. Po mieszanych ale jednak w dużym stopniu pozytywnych 
wrażeniach z Polski zostaliśmy skonfrontowani z trudnościami przy granicy. Lokalna społeczność nie 
posiada tu żadnego pomieszczenia, w którym ludzie mogliby się spotykać. Za to w okolicy znajduje się 
tyle sklepów i kawiarni, co mieszkańców. Niestety większość z nich nie należy do lokalnych 
przedsiębiorców. Na nasze pytanie o nielegalną emigrację oraz korupcję ksiądz zareagował ostrożnie. 
Ściszonym głosem i niechętnie udzielił nam kilku ogólnikowych informacji… 

W Drohobyczu 
przeżyliśmy kilka 
poruszających 
momentów. 
Szczególnie 
wstrząsająca była 
wizyta w ośrodku 
rehabilitacyjnym dla 
uzależnionych od 
alkoholu lub 
narkotyków oraz w 
domu dziecka. 
Centrum rehabilitacji 
„Nazaret” zostało założone na terenie byłej bazy rakietowej i powstało z „niczego”. Jest ono 
utrzymywane przez Caritas z Drohobycza i finansowane głównie z zagranicznych źródeł. Mieszkańcy 
centrum wszystko budują własnymi rękoma i  w związku z tym nieustannie żyją na placu budowy. Z 
punktu widzenia niejednego Europejczyka są to warunki bardzo spartańskie i nie do zaakceptowania 
(wspólne duże sypialnie oraz ogrzewanie jednym piecykiem). Również sieroty z domu dziecka 

mieszkają w warunkach, w 
których ciężko o chwilę tylko dla 
siebie.   

Ocena ogólnej sytuacji w 
Drohobyczu, z jaką zapoznali 
nas pracownicy Caritasu nie 
była zbyt budująca. To miasto 
liczące 80 000 mieszkańców, w 
tym 20 000 studentów, nie 
posiada kina, czy też klubu 
studenckiego. Nie istnieją 
możliwości zaangażowania się 

w sprawy ogółu. Większość społeczeństwa skupia się na zapewnieniu sobie bytu na co dzień. Granica 
gra tutaj rolę drugoplanową. Większość mieszkańców Drohobycza opuszcza miasto tylko po, by 
pojechać na rynek we Lwowie. Wielu wyjeżdża za granicę, aby za niewielkie pieniądze znaleźć pracę 
sprzątając, opiekując się osobami starszymi lub w rolnictwie. Tym sposobem pomagają oni przeżyć 
swoim rodzinom na Ukrainie. W takich warunkach wyjazd turystyczny do Polski jest po prostu poza 
świadomością i możliwościami tych ludzi.    

Mimo tych smutnych spotkań sytuacja nie jest zupełnie 
beznadziejna. Podejmowane są próby poprawienia jej. 
Przykładem jest jedna ze szkół w Drohobyczu, którą 
odwiedziliśmy. Generalnie zrobiła ona nas raczej smętne 
wrażenie, które jednak poprawiła informacja o dodatkowych 
lekcjach języka angielskiego. Tym sposobem uczniowie od 
samego początku uzyskują lepsze szanse na start w dorosłe 
życie zawodowe. Takim działaniom przyświeca bardzo 
klarowna deklaracja, którą wygłosił zastępca dyrektora Jurij 
Madrycki: „Jeśli chcemy być krajem europejskim, musimy 
nauczyć się rozmawiać z Europą.” 

Na zakończenie spotkaliśmy się z nieformalnym teatrem studenckim „Alter”, który zajmuje się dziełami 
najsławniejszego syna Drohobycza – Brunona Schulza. (Właśnie ukazało się nowe tłumaczenie na 
język niemiecki jego opowiadań „Sklepy cynamonowe”.) Wgląd w kulturalne życia miasta oraz poziom 
artystyczny studenckiego teatru zdecydowanie poprawił obraz całości. 

 
Centrum rehabilitacji „Nazaret” w Drohobyczu

 
Lekcja 1: Historia Ukrainy – Wizytacja w liceum w Drohobyczu  

Uroczysta kolacja w Drohobyczu 
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Kolejnym etapem wyjazdu była Żółkiew, która zaprezentowała się z trochę lepszej strony niż 
Drohobycz. Wizyta w lokalnym Domu Kultury dla dzieci i młodzieży pokazała nam, że osobiste 
zaangażowanie i świadomość celu mogą zdziałać cuda. Dzięki tym cechom oraz zagranicznemu 
dofinansowaniu udało się Pani dyrektor stworzyć miejsce, w którym dzieci mogą się uczyć, tańczyć i 
muzykować.   

Podczas zwiedzania tego starego renesansowego 
miasta dowiedzieliśmy się wiele o jego 
skomplikowanej historii. Uzmysłowiliśmy sobie 
jednocześnie, jak bardzo jego korzenie  splatają się z 
losami ważnych osobistości i wydarzeń z historii 
Polski i Europy. Miasto jest stopniowo poddawane 
renowacji, która ma zatrzeć ślady zniszczeń z II 
Wojny Światowej czy też zaniedbań z czasów 
Związku Radzieckiego. 

Podczas uroczystej kolacji z burmistrzem Żółkwi 
dowiedzieliśmy się, że regiony mają niewielki udział i 
wpływ na procesy decyzyjne w kraju. Dobrze, że 
chociaż konsultowano się z nimi w sprawie umowy o 
małym ruchu granicznym. Jednocześnie mieliśmy 

okazję obserwować przy sąsiednim stoliku grupę polskich i ukraińskich celników podczas 
intensywnych rozmów przy wódce i kulinarnych specjałach. Nie wiedzieć czemu, ta sytuacja 
wzbudziła w nas bardzo dziwne wrażenie… 

Z ulgą powróciliśmy do Polski. Stan dróg nagle się 
zdecydowanie poprawił, a otoczenie stało się bardziej 
znajome i przyjazne.  

W Zamościu przyjęła nas kierowniczka Wydziału Promocji, 
Kultury i Spraw Społecznych. Podczas rozmowy 
dowiedzieliśmy się wiele na temat partnerstwa Zamościa z 

Żółkwią na 
Ukrainie oraz 
Schwäbisch Hall 
w Niemczech.   

W jednym z 
naszym najciekawszych spotkań brał udział Bogdan 
Kawałko  (Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Administracji w Zamościu). Nasza bardzo szczegółowa ale 
też owocna dyskusja dotyczyła współpracy transgranicznej, 
a w szczególności euroregionów. Dużym problemem 
regionu są różne struktury administracyjne po polskiej i 
ukraińskiej stronie. Wprawdzie oba państwa są raczej 
scentralizowane, ale regiony w Polsce posiadają 
instrumenty demokracji lokalnej, za pomocą których 

samodzielnie decydują o członkostwie w euroregionach. Na Ukrainie w Kijowie zapadają decyzje, 
które gminy powinny przynależeć do euroregionów. W związku z tym teren objęty euroregionem jest 
duży, za to brakuje podstawowej wiedzy i chęci współpracy ponad granicami. Kawałko porównał 
obecną granicę polsko-ukraińską do nowego muru berlińskiego, ze względu na ostre obwarowania tej 
zewnętrznej granicy strefy Schengen. Jego zdaniem układ o 
małym ruchu granicznym nie poprawi sytuacji na granicy, 
ponieważ i tak wszelkie kontakty będą w perspektywie czasu 
mocno utrudnione.  

Ostatni etap naszej podróży zawiódł nas do Młodzieżowego 
Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. 
Przekonaliśmy się tam, że wymiana doświadczeń to klucz do 
sukcesu. Dzieci i młodzież mogą się w Domu Kultury nauczyć 
wszystkiego w miłej i luźnej atmosferze, od wyszywania po 
języki obce, taniec i zabawę. Niemieckie placówki o podobnym 
charakterze mogłyby się w Zamościu wiele nauczyć. 

 

Ruina synagogi w Żółkwi 

Klasztor Bazylianów w Żółkwi 

Ukraińska gościnność w Domu Kultury w Żółkwi 

Ruina rezydencji w Żółkwi 
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Podsumowanie 
Program wyjazdu studyjnego na pogranicze polsko-ukraińskie 
był bardzo napięty, dzięki czemu mieliśmy okazję odwiedzić 
bardzo różne organizacje i instytucje. Największą różnicą 
między Polską a Ukrainą jest moim zdaniem daleko posunięte 
„zeuropeizowanie” Polski, czego brakuje poza jej wschodnią 
granicą. Najlepszym dowodem na to są zmodernizowane 
urzędy oraz nowoczesne instytucje, które przygotowane są do 
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Z kolei na 
Ukrainie w wielu dziedzinach nadal odczuwalne są ślady 
rządów Związku Radzieckiego. Od czasu przełomu i 
odzyskania niepodległości na  Ukrainie sporo się zmieniło, ale 
jednak nie dla wszystkich oznacza to znaczącą poprawę 
warunków. 

Kolejną dużą różnicą między Ukrainą a Niemcami czy Polską jest stopień zorganizowania 
społeczeństwa. W Niemczech bardzo popularne jest angażowanie się obywateli z własnej inicjatywy w 
różne kwestie społeczne. Z kolei na Ukrainie nastroje społeczne skupiają się na zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Z tego powodu nowo powstające lub istniejące organizacje 
mają charakter czysto społeczno-charytatywny. Ukraina wymaga jeszcze dużo pracy, zanim jej 
społeczeństwo dojrzeje do edukacji obywatelskiej i kulturalnej. 

Jeśli chodzi o kwestię przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej moje stanowisko jest jeszcze 
bardziej niejednoznaczne, niż przed wyjazdem. Nawet jeśli widziałam niewiele tego  wielkiego 
państwa (Ukraina to największe państwo w Europie pod względem zajmowanego obszaru), to różnica 
w standardzie życia jest widoczna nie tylko na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony Rumunia i Bułgaria 
zostały przyjęte do Unii Europejskiej, choć sytuacja w tych krajach też odbiega od standardów w 
Niemczech czy Francji. 

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy Unia Europejska jest w ogóle w stanie podźwignąć ciężar 
przyłączania nowych członków, których sytuacja gospodarcza powoduje obniżenie średniego pułapu 
zamożności i czy możliwe jest takie ich dofinansowanie, aby w perspektywie czasu wyrównać 
poziomy życia w całej Unii.          

Ponadto należy zastanowić się nad sytuacją polityczną. Na 
Ukrainie żyje 46 milionów ludzi. Po przystąpieniu Ukrainy do 
Unii Europejskiej byłby to 5 co do ilości obywateli kraj w Unii 
po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Bez 
wątpienia miałoby to wpływ na podział sił w Unii Europejskiej, 
a w szczególności na sposób głosowania, który jest ściśle 
uzależniony od liczebności danej nacji. Dla Polski byłaby to 
ciekawa sytuacja, jako że Ukraina stanowiłaby „naturalnego 
sojusznika”. Natomiast z niemieckiego punktu widzenia 
oznaczałoby to osłabienie pozycji Niemiec, oraz dodatkowego 
beneficjenta korzystającego z funduszy Unii, w które Niemcy 
więcej inwestują niż otrzymują. 

Dla mojej dalszej pracy w projektach społecznych i w organizacjach pozarządowych ważne są dwie 
ogólne refleksje, które nasunęły mi się po tej podróży: 

1. Wiele zależy od zaangażowania pojedynczych osób, które potrafią wiele zdziałać. Jeśli 
odpowiednie stanowiska obejmują zmotywowani i efektywni w pracy ludzie, to stają się oni 
wzorem dla innych i są w stanie wiele zdziałać. 

2. Polityczne wsparcie jest bardzo ważne. Realizacja małych projektów jest istotna, ale na dłuższą 
metę skazana na porażkę bez wsparcia „góry” społecznej i politycznej. Tak samo współpraca 
transgraniczna wymaga ułatwień w przekraczaniu granic państwa. W przeciwnym razie nie ma 
mowy o trwałych kontaktach międzynarodowych.  

 

 
Pas graniczny między Ukrainą a Polską 

W Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu
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wyjeździe studyjnym. Nie tylko uzupełniły tę podróż, ale również 
podkreśliły jej atmosferę: 

- Jonathan Safran Foer: Everything is illuminated (powieść) 
- Martin Pollack: Galizien. eine Reise durch die verschwundene Welt 

Ostgaliziens und der Bukowina (literatura fachowa) 
- Joseph Roth: Marsz Radetzky'ego (powieść) 
 
Ponadto polecam: 
- Bruno Schulz: Sklepy cynamonowe (opowiadania) 
 

Pomysł na projekt 
Podczas podróży wykształtował się pomysł następującego projektu: 

Letnia Szkoła – Trialog / warsztat: „Żywe sąsiedztwo w Europie”.  

- projekt trójstronny między Niemcami, Polską i Ukrainą 
- treść projektu: historyczny wymiar przesunięcia granic na wschodzie i zachodzie; skutki integracji 

europejskiej na granicy między Polską a Niemcami, oraz na granicy między Polską a Ukrainą; 
współpraca transgraniczna – szanse i problemy; przyszłość europejskiej polityki sąsiedzkiej oraz 
współpracy z Ukrainą;  

- partnerzy: Trialog (Niemcy), Południowo - Wschodni Instytut Naukowy (Polska), ? (Ukraina) 
- finansowanie: grant na projekty trójstronne (Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacja Stefana 

Batorego i PAUCI); Złożenie wniosku na wiosnę, realizacja projektu w kolejnym roku; (Informacje: 
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1136.asp) 

Oryginalne wydanie „Sklepów 
cynamonowych“ Brunona 
Schulza 


